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løgtingsmáli nr. 160/2018: Uppskot til løgtingslóg um talgildan samleika  

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Kristina Háfoss, hevur lagt málið fram 7. mars 2019, og 

eftir 1. viðgerð 26. mars 2019 er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 4. og 30. apríl 2019. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum og 

Kommunufelagið. 

 

Landsstýrið hevur sett á stovn verkætlanina Talgildu Føroyar, sum hevur til endamál at gera 

eitt framkomið talgilt undirstøðukervi fyri alt tað føroyska samfelagið. Talgildi samleikin, 

sum hetta lógaruppskot snýr seg um, er týðandi partur av hesi verkætlan. Talgildi samleikin 

skal eftir ætlan gera tað einfaldari og skjótari, enn tað er í dag, hjá borgarum at avgreiða síni 

viðurskifti við almennar stovnar og privat virki. 

Ein felags loysn til allar skipanir hevur tann fyrimun, at tað hjá tí einstaka føroyinginum ikki 

verður neyðugt at halda skil á eini røð av brúkaranøvnum og loyniorðum, umframt at einum í 

minni mun nýtist at møta upp persónliga fyri at avgreiða síni viðurskifti við almennar stovnar 

ella privat virki; hetta sparir hvørjum einstøkum tíð og orku. Við talgildum persónligum 

samleikaprógvi verður møguligt at undirskriva løgfrøðiliga bindandi avtalur. Harumframt 

verður raksturin av samfelagnum effektivari, tí fyrisitingin hjá almennum stovnum og 

privatum virkjum verður effektivari, og er hetta gott fyri samfelagsbúskapin. 

Nevndin ynskir eisini at undirstrika, at hon tekur undir við ásetingini um, at loysnin er eitt 

tilboð til allar borgarar í Føroyum, og ikki eitt krav, so tað framvegis verður møguligt at 

avgreiða síni viðurskifti á ein ikki-talgildan hátt, t.d. við persónligari uppmøting. Hetta er 

týdningarmikið, tí tað skal virðast, at fyri summi kunnu talgildar loysnir vera ein vansi ella 

meinbogi í gerandisdegnum. 

Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 1. mai 2019 
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